JELENTKEZÉSI LAP
Képzés neve:

Képzés helye:

tanfolyamra, vizsgára
A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

Név*:

Születési hely*:

Szül. idő*:

Szül.név*:

Anyja neve*:

TAJ szám*:

Lakáscíme*:

E-mail:

Telefonszáma:

Munkahelyének neve:

Munkahelyének címe:
Legmagasabb iskolai végzettsége*1:
8 általános
10. évfolyam
gimnáziumi érettségi

12. évfolyam
technikusi

szakmunkás
felsőfokú

szakközépiskolai érettségi
egyéb:

OKJ-s végzettségének megnevezés (ha van) 1:
OKJ szakma száma:

bizonyítvány száma:

kiállító hatóság:
Kezelni kívánt gépcsoport(ok):
száma:
megnevezése:
száma:

megnevezése:

száma:

megnevezése:

kiállítási ideje:

érvényes gépkezelői jogosítvány száma:
Az alábbi felnőttképzési szolgáltatásokat rendelem meg:

kiállítási dátuma:

Hogyan talált rá képzésünkre?
google
facebook
ismerős ajánlotta
egyéb:
A képzés/vizsga költségét vállalja*:
a képzésben résztvevő
illetve munkáltatója
Fizetés módja:
készpénz
átutalás (MKB Bank Zrt.: 10300002-10644355-49020018)
Befizetett regisztrációs díj (beszámít a tanfolyam díjába, min. 20.000 Ft):
Tanfolyam első részlete:
Hallgatói fizetés esetén számlázási cím:
Munkáltatói fizetés esetén:
NYILATKOZAT
Vállaljuk, hogy a jelentkezési lap szerinti dolgozónk tanfolyam díját a részünkre kiállított számla alapján átutaljuk.
A számlázáshoz szükséges adatok:
Cégnév:
Számlázási cím:
Adószám:

Bankszámlaszám:

Postázási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől):
- Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap megrendelésnek minősül, így a tanfolyam megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von
maga után. (A tanfolyam lemondása esetén a befizetett tanfolyami/regisztrációs díj nem jár vissza, de az ugyanabban az évben induló
egyéb tanfolyamba beszámítható.)
- Tudomásul veszem, hogy a tanfolyam csak megfelelő létszám esetén indul. A tanfolyam tervezett indulási időpontja után 3 hónappal sem
megvalósult képzés esetén a megrendelő visszaléphet a képzésben való részvételtől, mely esetben a teljes befizetett összeg visszajár.
- Aláírásommal elfogadom személyes adataim képzéssel/vizsgával kapcsolatos kezelését és tárolását.

Kelt.:

PH.
…...................................................

jelentkező aláírása
1

…...................................................

munkáltató aláírása

A tanfolyam megkezdésének feltétele a bizonyítvány bemutatása vagy (cégszerűen hitelesített) másolatának leadása a tanfolyamszervezőnek a tanfolyam megkezdése előtt!

Fent nevezett jelentkezését regisztráltam és az általa befizetett összeget átvettem:
Kelt.: ….......................................................................................................
PH. …...................................................
átvevő aláírása
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